หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2559
ทะเบียนเลขที 0107551000088
วันที 1 สิ งหาคม 2559
เรื อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2559

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่ งมาด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2559
2. แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F53-4)
3. รายละเอียดเบื องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 (PHOL-W1) ซึ ง
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทีจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ น้
4. รายละเอียดเบื องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ครังที 1 (ESOP-Warrant)
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
6. เอกสารหรื อหลักฐานทีต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ การลงทะเบียน และการออก
เสี ยงลงคะแนน
7. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
9. แผนทีตังสถานทีจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ (สํานักงานบริ ษทั )
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้กาํ หนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครังที 1/2559 ในวันจันทร์ที 29 สิ งหาคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานทีตังบริ ษทั ห้องประชุมชัน 3 เลขที
1/11 หมู่ 3 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (แผนทีสถานทีจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ปรากฎตามสิ งที
ส่ งมาด้วยลําดับที 9) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมือวันที 26 เมษายน 2559

การลงมติ
ลงคะแนน

วาระนี ใช้ม ติ อ นุ ม ัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้น ที มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
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วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ส่ งบันทึ กรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2559 ซึ งประชุ มเมือ
วันที 26 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทังนี ได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ภายในเวลา
14 วัน นับ แต่ ว ัน ประชุ ม ตามที กฎหมายกํา หนด บริ ษัท ได้เ ผยแพร่ รายงานดัง กล่ า วบนเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(http://www.pdgth.com) เมือวันที 10 พฤษภาคม 2559 เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียด
ปรากฎตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เสนอที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมือวันที 26 เมษายน 2559
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 14.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
162,000,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 161,999,986.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทีได้
จดทะเบียนไว้ แล้ ว แต่ ยงั มิได้ ออกจําหน่ ายของบริษทั จํานวน 14 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท

การลงมติ
วาระนี ใช้มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล สื บเนื องจากการที บริ ษทั ประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนเพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) และเพือรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้
สามัญของบริ ษทั ครังที 1 ซึ งเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ทีจองซื อหุ น้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ น้
(PHOL-W1) อันเนื องมาจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ มทุ นในครั งนี และเพื อรองรั บการใช้สิ ทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ทีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย (ESOP- Warrant) ซึ งภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที มี การแก้ไขเพิ มเติ ม)
กํา หนดว่า บริ ษ ัท จะเพิ มทุ น จากจํา นวนที จดทะเบี ย นไว้แ ล้ว โดยการออกหุ ้น ใหม่ เ พิ มขึ นได้เ มื อหุ ้น ทังหมดได้
ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุน้ ยังจําหน่ายไม่ครบ หุ น้ ทีเหลือต้องเป็ นหุ น้ ทีออก
เพือรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ ดังนัน เพีอให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย จึง
จําเป็ นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุน้ ทียังมิได้ออกจําหน่ายออกก่อน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เสนอทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 14.00 บาท (สิ บสี บาท) โดยการตัดหุ น้ สามัญทียังมิได้ออกจําหน่ายออกจํานวน 14
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หุน้ (สิ บสี หุน้ ) มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ . บาท (หนึ งบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 162,000,000.00 บาท (หนึ งร้อยหก
สิ บสองล้านบาท) เป็ น 161,999,986.00 บาท (หนึงร้อยหกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิ บหกบาท)
วาระที

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั

การลงมติ
วาระนี ใช้มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทียังมิได้จาํ หน่ายออกจํานวน 14 หุน้ (สิ บสี หุ น้ ) จากทุนจด
ทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน 162,000,000.00 บาท (หนึ งร้ อ ยหกสิ บ สองล้า นบาท) เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ํา นวน
161,999,986.00 บาท (หนึ งร้ อยหกสิ บเอ็ด ล้านเก้า แสนเก้า หมื นเก้า พันเก้าร้ อยแปดสิ บหกบาท) แบ่ งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 161,999,986 หุ น้ (หนึ งร้อยหกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิ บหกหุ น้ ) มูลค่าทีตรา
ไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ งบาท) และอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 161,999,986.00 บาท (หนึงร้อยหกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิ บหกบาท)
แบ่งออกเป็ น
161,999,986 หุน้ (หนึงร้อยหกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิ บหกหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท (หนึงบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
161,999,986 หุน้ (หนึงร้อยหกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิ บหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
ไม่มี หุน้ (-)
ทังนี ให้บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรื อ ดําเนิ นการใดๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรให้เ สนอที ประชุ มวิ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นอนุ ม ัติ การแก้ไ ข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
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วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิมทุ นให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิมตามสั ดส่ วน (Rights
Offering)
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที )

การลงมติ
วาระนี ใช้มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษ ทั ประสงค์จ ะเพิ มทุ นจดทะเบี ยนเพื อเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ มของบริ ษ ทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) จํานวน 40,499,996 หุ น้ (สี สิ บล้านสี แสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ น้ )
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หนึงบาท) เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตราส่ วนหุ น้ สามัญ
เดิมจํานวน 4 หุน้ (สี หุน้ ) มีสิทธิ จองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนได้ 1 หุ น้ (หนึ งหุ น้ ) กรณี มีเศษของหุ น้ เหลือจากการคํานวณ
ตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษหุน้ นันทิง โดยกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.00 บาท (สองบาท)
ทังนี ให้ นํา เสนอที ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น เพื อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุ ค คลที
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายมี อาํ นาจพิ จารณา (1) กําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อกําหนด เงื อนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเสนอขาย เช่น วันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิ ในการจองซื อหุ น้ สามัญเพิมทุน
(Record Date) หรื อวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เพือกําหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการจองซื อหุ น้ สามัญเพิมทุน
(Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่ วนการจองซื อหุ น้ วิธีการหรื อเงือนไขในการชําระค่า
หุ น้ เงื อนไขและรายละเอียดอืนๆ ที เกียวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นที
เกี ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุ นดังกล่าว ซึ งรวมถึงการติ ดต่ อ และการยืนคําขออนุ ญาตหรื อขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่ อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที เกี ยวข้องและการนําหุ ้นสามัญเพิ มทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดําเนิ นการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญ
เพิมทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ
การออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ จํานวน 40,499,996 หุ น้
(สี สิ บล้านสี แสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ น้ ) และมอบอํานาจตามรายละเอียดทีระบุไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั จะกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มี สิทธิ ในการจองซื อหุ ้นสามัญเพิ มทุ นตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights
Offering) และมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1 (PHOL-W1) (Record
Date) ในวันที 6 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ น้ ในวันที 7 กันยายน
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2559 ทังนี หากที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2559 มีมติอนุมตั ิ การเพิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิมทุนตามทีเสนอ
อนึ ง บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ตามรายละเอียดที เสนอไปแล้ว
ข้างต้นก็ต่อเมือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเรื องทีเสนอในวาระที 7 ถึงวาระที 9 เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
วาระที 5

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้ นสามัญของบริ ษัท ครั งที 1
เพือจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษทั ทีจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
(PHOL-W1)
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที )

การลงมติ
วาระนี ใช้มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เนืองจากการทีบริ ษทั ประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญ
เพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม (Rights Offering) ดังนัน เพือเป็ นการตอบแทนผูถ้ ือ
หุน้ เดิมของบริ ษทั ทีจะจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุน จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1 ซึ งเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (PHOLW1) โดยบริ ษทั จะจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน (Rights Offering) ในอัตราหุ ้น
สามัญเพิมทุน 1 หุ ้น (หนึ งหุ ้น) จะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย (หนึ งหน่ วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมี
อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย (หนึงหน่วย) มีสิทธิ ซือหุน้ สามัญเพิมทุน 1 หุน้ (หนึงหุน้ )
ทังนี ให้ นํา เสนอที ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อบุ ค คลที
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายมี อาํ นาจพิ จารณา (1) กําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อกําหนด เงื อนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1 ซึ งเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ทีจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (PHOL-W1) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้อง
กับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ซึ งรวมถึงการติดต่อ และการยืนคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที เกี ยวข้องและการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ครังที ซึ งเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทีจองซื อหุ น้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (PHOL-W1) เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดําเนิ นการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที ซึ งเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทีจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ (PHOL-W1) ดังกล่าวได้ทุกประการ
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เสนอที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครังที 1 (PHOL-W1) ในจํานวนไม่เกิน 40,499,996
หน่วย (สี สิ บล้านสี แสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหน่วย) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ทีจองซื อหุ น้ สามัญเพิม
ทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ และมอบอํานาจตามรายละเอียดทีระบุไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั จะกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มี สิทธิ ในการจองซื อหุ ้นสามัญเพิ มทุ นตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Rights
Offering) และมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครังที (PHOL-W1) (Record
Date) ในวันที 6 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ น้ ในวันที กันยายน
2559 ทังนี หากที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2559 มีมติอนุมตั ิ การเพิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิมทุนตามทีเสนอ
อนึ ง บริ ษทั จะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครังที ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ของบริ ษทั ที จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (PHOL-W1) ตามรายละเอียดที เสนอไปแล้วข้างต้นก็
ต่อเมือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเรื องทีเสนอในวาระที 7 ถึงวาระที 9 เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
วาระที 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัทให้ แก่ กรรมการ
และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่ อย ครังที (ESOP-Warrant)
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 4)

การลงมติ
วาระนี ใช้มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ
หุ ้นที มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และต้องไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผู ถ้ ื อ หุ ้น ที มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งคัด ค้า นการเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ด ัง กล่ า ว ทังนี
กรรมการและผูบ้ ริ หารทีได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ในครังนี ถือว่าเป็ น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนัน บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถออกเสี ยงได้ในมตินี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเรื องโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่
ต่อกรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ที ออกและเสนอขายให้แ ก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครั งที 1 (ESOP-Warrant) โดยไม่ คิดมูลค่ า โดยมี
วัตถุประสงค์เ พื อเป็ นสิ งจู งใจและเสริ มสร้ างขวัญกํา ลังใจแก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ที มี ส่ วนร่ วมใน
ความสําเร็ จของบริ ษทั ในช่วงเวลาที ผ่านมา เพือให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของบริ ษทั เป็ นการตอบแทน
ให้แก่พนักงานที มีความตังใจ ทุ่มเท และความเสี ยสละในการทํางานให้แก่บริ ษทั และเพือเป็ นสิ งจูงใจบุคลากรที มี
ความสามารถและมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานร่ วมทํางานให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว
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โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดรายละเอียดใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที
จะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครังที 1 (ESOP-Warrant) จํานวนของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีเสนอขาย 8,000,000 หน่ วย (แปดล้านหน่ วย) จัดสรรหุ ้นสามัญที สํารองไว้เพือรองรับการใช้
สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ (แปดล้านหุน้ ) มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ งบาท)
ซึ งเป็ นการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ งจะพิจารณาจากรายชื อกรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที มี คุ ณสมบัติตามที บริ ษทั กําหนด โดยไม่คิ ดมูลค่ า และอัตราการใช้สิ ทธิ คื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 1 หน่วย (หนึ งหน่ วย) มีสิทธิ ซือหุ น้ สามัญเพิมทุนได้จาํ นวน 1 หุ น้ (หนึ งหุ น้ ) อายุของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี (สามปี ) นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทังนี วันกําหนดการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ วิธีการและเงือนไขในการใช้สิทธิ ให้เป็ นไปตามเงือนไขทีบริ ษทั
กําหนด
ทังนี ให้นํา เสนอที ประชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื อพิ จ ารณาอนุ มตั ิ ใ ห้ คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายมี อาํ นาจพิ จารณา (1) กําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อกําหนด เงื อนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครังที 1 (ESOP-Warrant) เท่าที กฎหมายกําหนดให้กระทําได้และอยู่ในส่ วนที
ไม่ใช่สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ วิธีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะซื อหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั ทีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครังที 1 (ESOP-Warrant) ดังกล่าว ซึ งรวมถึงการ
ติดต่อ และการยืนคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที
เกียวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ครังที 1 จํานวน 8,000,000 หน่วย (แปดล้านหน่วย) และมอบอํานาจตามรายละเอียดทีระบุไว้ขา้ งต้น
วาระที 7

พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 88,999,992.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 161,999,986.00 บาท (ภายหลังการลดทุ นจดทะเบี ย นตามวาระที 2) เป็ นทุ นจด
ทะเบียนจํานวน 250,999,978.00 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิมทุนจํานวน 88,999,992 หุ้ น มูล
ค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท
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การลงมติ
วาระนี� ใช้มติอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที�มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั จะต้องดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน ดังต่อไปนี�
(1)

จํานวน 40,499,996.�� บาท (สี� สิบล้านสี� แสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกบาท) โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ�มทุนจํานวน 40,499,996 หุ น้ (สี� สิบล้านสี� แสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ น้ ) มูลค่าที�
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หน�� งบาท) เพื�อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Rights Offering) ในอัตราส่ วน 4 (สี� ) หุน้ เดิมต่อ 1 (หน��ง) หุน้ สามัญใหม่ ในกรณี ที�มีเศษของหุ น้ ให้ปัด
เศษของหุ ้นนั�นทิ�ง โดยผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ที�จะจองซื� อหุ ้นในจํานวนที� เกิ นกว่าสิ ทธิ ของตนได้ ในราคาที�
เสนอขายหุน้ ละ 2.00 บาท (สองบาท) ในกรณี ที�มีหุน้ สามัญเพิ�มทุนคงเหลืออันเนื� องมาจากการจองซื� อ
ของผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนเดิ มข้างต้น ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที� คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายมี อาํ นาจและดุลยพิ นิจในการจัดสรรหุ ้นสามัญ ที� คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั ที� ประสงค์จะจองซื� อในจํานวนที�เกิ นกว่าสิ ทธิ ของตนได้ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ได้อีกในราคา
เสนอขายเดียวกัน ทั�งนี� ให้ดาํ เนิ นการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ�มทุนคงเหลือให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที�จองซื� อเกิน
กว่าสิ ทธิ จนกระทัง� ไม่มีหุน้ สามัญเพิ�มทุนคงเหลือจากการจัดสรร

(2)

จํานวน 40,499,996.00 บาท (สี� สิบล้านสี� แสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกบาท) โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ�มทุนจํานวน 40,499,996 หุ น้ (สี� สิบล้านสี� แสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ น้ ) มูลค่าที�
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หน�� งบาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ครั�งที� � ซ�� งเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ที�จองซื� อหุ น้ สามัญเพิ�มทุนตามสัดส่ วน
การถือหุน้ (PHOL-W1)

(3)

จํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาท)โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ�มทุนจํานวน 8,000,000 หุ น้ (แปด
ล้านหุน้ ) มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หน�� งบาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�
จะซื� อหุ ้นสามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั ที�จดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครั�งที� 1 (ESOPWarrant)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
และอนุมตั ิ การเพิ�มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิ บแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื�นเก้าพัน
เก้าร้อยเก้าสิ บสองบาท) จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 161,999,986.00 บาท (หน�� งร้อยหกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้า
หมื� นเก้าพันเก้าร้ อยแปดสิ บหกบาท) (ภายหลังการลดทุ นจดทะเบี
เป็ญนทุ
านวน
หนังยสืนตามวาระที
อเชิญประชุม�วิ2)สามั
ผูถ้ นือจดทะเบี
หุ น้ ครั�งทีย� นจํ
1/2559
250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิ บล้านเก้าแสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บแปดบาท) โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ�ม
ทุนจํานวน 88,999,992 หุ ้น (แปดสิ บแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บสองหุ ้น) มูลค่าที� ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท (หนึ�งบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น
วาระที� 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทเพื� อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิม� ทุนจดทะเบียนของบริษทั
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ทุนจํานวน 88,999,992 หุ ้น (แปดสิ บแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื�นเก้หนั
าพังนสืเก้
ยเก้าสิมบวิสองหุ
ที� ต� งราไว้
หุน้ ละ
อเชิาร้ญอประชุ
สามัญ้นผูถ)้ ือมูหุลนค่้ าครั
ที� 1/2559
1.00 บาท (หนึ�งบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น
ทุนจํานวน 88,999,992 หุ ้น (แปดสิ บแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บสองหุ ้น) มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ
1.00
ตามรายละเอี
ดข้างต้ไขเพิ
น �มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทเพื� อให้ สอดคล้ องกับการ
วาระทีบาท
� 8 (หนึ�งบาท)
พิจารณาอนุ
มัติกยารแก้
วาระที� 8

เพิม� ทุนจดทะเบียนของบริษทั
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทเพื� อให้ สอดคล้ องกับการ

เพิม� ทุนจดทะเบียนของบริษทั
การลงมติ
วาระนี� ใช้มติอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที�มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
การลงมติ
วาระนี� ใช้มติอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือ
�อให้ยงลงคะแนน
สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ในวาระที� 7 ข้างต้น จึ งจําเป็ นที�
หุวัตน้ ถุทีป�มระสงค์
าประชุแมละเหตุ
และมีสผิ ทล ธิ อเพื
อกเสี
บริ ษทั จะต้องทําการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนที� ออกใหม่จาํ นวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิ บแปดล้านเก้าแสนเก้า
วัหมื
ตถุ�นปเก้ระสงค์
เพื�อให้สจากทุ
อดคล้นอจดทะเบี
งกับการเพิ
ยนของบริ ษทั ในวาระที
างต้นบเอ็จึ งดจํล้าาเป็นเก้
นทีา�
�มทุมนจําจดทะเบี
าพันเก้แาละเหตุ
ร้อยเก้าผสิลบสองบาท)
ยนเดิ
นวน 161,999,986.00
บาท (หนึ� ง� 7ร้อข้ยหกสิ
บริ
ษทั จะต้
้นสามั
ญเพิ�มทุน(ภายหลั
ที� ออกใหม่
จาํ นวน
88,999,992.00
บาท (แปดสิ
านเก้ยานจํ
แสนเก้
แสนเก้
าหมือ�นงทํ
เก้าาพัการจั
นเก้าดร้สรรหุ
อยแปดสิ
บหกบาท)
งการลดทุ
นจดทะเบี
ยนตามวาระที
� 2) เป็ นบทุแปดล้
นจดทะเบี
านวนา
หมื�นเก้าพันเก้าร้บาท
อยเก้า(สองร้
สิ บสองบาท)
นเดิ�นมเก้จําาพันวน
บาท (หนึ
� งร้อยหกสิ บน้ เอ็สามั
ดล้าญนเก้
250,999,978.00
อยห้าสิ บจากทุ
ล้านเก้นาจดทะเบี
แสนเก้ายหมื
นเก้า161,999,986.00
ร้อยเจ็ดสิ บแปดบาท)
โดยการออกหุ
เพิ�มา
แสนเก้
าหมื�น88,999,992
เก้าพันเก้าร้หุอ้นยแปดสิ
งการลดทุ
จดทะเบี
� 2) เป็้นน)ทุมูนลจดทะเบี
ยนจํหานวน
ทุนจํานวน
(แปดสิบหกบาท)
บแปดล้า(ภายหลั
นเก้าแสนเก้
าหมื�นนเก้
าพันเก้ยานตามวาระที
ร้อยเก้าสิ บสองหุ
ค่าที� ตราไว้
ุ ้นละ
250,999,978.00
าสิ บมพิล้าจนเก้
าแสนเก้
�นเก้ไาขเพิ
พันเก้�มเติ
าร้มอหนั
ยเจ็ดงสืสิอบบริ
แปดบาท)
โดยการออกหุ
1.00 บาท ดังนับาท
เสนอทีอ� ปยห้ระชุ
ารณาอนุ
มตั าิ กหมื
ารแก้
คณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริน้ สามั
ษทั เพืญ�อเพิให้�ม
� น จึง(สองร้
ทุนจํานวน
้น (แปดสิ
บแปดล้ษานเก้
สอดคล้
องกั88,999,992
บการเพิ�มทุนหุจดทะเบี
ยนของบริ
ทั เป็านแสนเก้
ดังนี� าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บสองหุ ้น) มูลค่าที� ตราไว้หุน้ ละ
นั�น จึงเสนอที
� ประชุ250,999,978.00
มพิจารณาอนุมตั ิ การแก้
ขเพิ�มเติอยห้
มหนั
สนธิาข้หมือ �น4 เก้ของบริ
�อให้ด
ข้1.00
อ 4. บาท ทุดันงจดทะเบี
ยนจํานวน
บาท ไ(สองร้
าสิงบสืล้อาบริ
นเก้คาณห์
แสนเก้
าพันเก้ษาทั ร้เพื
อยเจ็
สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นดังนี� สิ บแปดบาท)
ข้อ 4. ทุแบ่นงจดทะเบี
(สองร้ออยห้
ยห้าาสิสิบบล้ล้าานเก้
นเก้าาแสนเก้
แสนเก้าาหมื
หมื� น�นเก้
เก้าาพัพันนเก้
เก้าาร้ร้ออยเจ็
ยเจ็ดด
ออกเป็ นยนจํานวน 250,999,978.00
250,999,978 บาท
หุ ้น (สองร้
สิสิ บบแปดบาท)
แปดหุน้ )
แบ่
250,999,978
้น (สองร้
อยห้าสิ บล้านเก้าแสนเก้าหมื� นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ด
มูลค่งออกเป็
าหุน้ ละน
1.00 หุบาท
(หนึ�งบาท)
สิ บแปดหุน้ )
โดยแบ่งออกเป็ น
มูหุลน้ ค่สามั
าหุน้ ญละ
1.00 หุบาท
� งบาท)
250,999,978
น้ (หนึ
(สองร้
อยห้าสิ บล้านเก้าแสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ด
โดยแบ่งออกเป็ น
สิ บแปดหุน้ )
หุหุนน้้ บุสามั
250,999,978
ริมญสิ ทธิ
ไม่มี หุหุนน้้ (-)(สองร้อยห้าสิ บล้านเก้าแสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ด
สิ บแปดหุน้ ) ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที�กรมพัฒนา
ทั�งนี� ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบี
บุริมสิ ทธิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ
ไม่มี �มหุเติน้ มถ้(-)อยคํา หรื อ ดําเนิ นการใดๆ เพื�อให้เป็ นไปตามคําสัง� ของ
ธุ รกิจการค้หุา น้ กระทรวงพาณิ
ไขหนั
ฒนา
หนังสื อเชิยนแก้
ญประชุ
มวิงสสืามัอบริ
ญผูคถ้ ณห์
ือหุ น้สนธิ
ครั�ทงทีี�ก� รมพั
1/2559
นายทะเบีทัย� งนนี� ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบี
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคํา หรื อ ดําเนิ นการใดๆ เพื�อให้เป็ นไปตามคําสั�งของ
ความเห็นยคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เสนอที� ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การ
นายทะเบี
น
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระท�� 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อ (1) เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถื อ
หุ้น (Rights Offering) (2) เพื�อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิท�จะซื� อหุ้นสามัญของ
บริษทั ครั� งท�� 1 ซ�� งเสนอขายให้ แก่9ผ้ ูถือหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสั ดส่ วนการถื อหุ้น (PHOL-W1) โดย
ไม่ คิดมูลค่ า และ (3) เพื�อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิท�จะซื� อหุ้นสามัญของบริ ษัทท��
9
ออกและจัดสรรให้ แก่ กรรมการและพนั
กงานของบริษทั ครั�งท�� 1 (ESOP-Warrant)

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1/2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เหนั
สนอที
มวิสมามัวิสญามั
ผูถ้ ญือผูหุถ้ ้นือพิหุจน้ ารณาอนุ
มตั ิ การ
งสื อ� ปเชิระชุ
ญประชุ
ครั�งที� 1/2559
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เสนอที� ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การ
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระท�� 9
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อ (1) เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถื อ
หุ้น (Rights Offering) (2) เพื�อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิท�จะซื� อหุ้นสามัญของ
วาระท�� 9
พิจษารณาอนุ
ดสรรหุ้นสามั
นเพืญ�อเพิ(1)�มทุเสนอขายแก่
้ ูถือหุ้นอเดิหุม้ นตามสั
ดส่ วนการถื
บริ
ทั ครั� งท�ม� 1ัตซ�ิการจั
� งเสนอขายให้
แก่ ผญ้ ูถืเพิ
อหุ�ม้ นทุสามั
นตามสั ดส่ วผนการถื
(PHOL-W1)
โดยอ
หุ้นค(Rights
Offering)
(2) เพืบ�อการใช้
รองรั บสการใช้
สิทธิตาามใบสํ
าคัญทแสดงสิ
สามัญษของ
ไม่
ิดมูลค่ า และ
(3) เพื�อรองรั
ิ ทธิตามใบสํ
คัญแสดงสิ
ธิท�จะซืท� อธิหุท้ น�จะซื
สามั� อญหุ้นของบริ
ัทท��
บริษทั ครั�ดงท�สรรให้
� 1 ซ�� งแเสนอขายให้
แก่ ผ้ ูถือหุกงานของบริ
้ นสามัญเพิ�มษทุทั นครัตามสั
ส่ วนการถื อหุ้น (PHOL-W1) โดย
ออกและจั
ก่ กรรมการและพนั
� งท�� 1ด(ESOP-Warrant)
ไม่ คิดมูลค่ า และ (3) เพื�อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิท�จะซื� อหุ้นสามัญของบริ ษัทท��
ออกและจั
รรมการและพนั
ษทั ครั
� งท�� 1ของผู
(ESOP-Warrant)
การลงมติ
วาระนี�ใช้มดติสรรให้
อนุมตั แิดก่ว้ กยคะแนนเสี
ยงไม่กนงานของบริ
อ้ ยกว่าสามในสี
� (3/4)
ถ้ ือหุ น้ ที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
การลงมติ
วาระนี�ใช้มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� (3/4) ของผูถ้ ือหุ น้ ที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี
ยงลงคะแนน
วัตถุประสงค์
และเหตุผล จากการที� บริ ษทั เพิ� มทุนจดทะเบี ยน จํานวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิ บแปดล้านเก้า
แสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บสองบาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิ�มทุนจํานวน 88,999,992 หุ น้ (แปดสิ บแปดล้าน
วัเก้ตาถุแสนเก้
ประสงค์
ริ ษทั เพิ
านวน
บาทจากทุ
(แปดสิ
บแปดล้ยานเดิ
นเก้มา
าหมืและเหตุ
�นเก้าพัผนลเก้าร้จากการที
อยเก้าสิ บ� บสองหุ
น้ )� มมูทุลนค่จดทะเบี
าที� ตราไว้ยนหุน้ จํละ
1.0088,999,992.00
บาท (หน�� งบาท)
นจดทะเบี
แสนเก้
หมื�นเก้าพันเก้าร้บาท
อยเก้า(หน�
สิ บ� งสองบาท)
น้ สามัาญหมื
เพิ�ม�นทุเก้นาจํพัานนวน
หุ น้ (แปดสิ
บแปดล้
าน
จํานวนา161,999,986.00
ร้อยหกสิ บโดยการออกหุ
เอ็ดล้านเก้าแสนเก้
เก้าร้88,999,992
อยแปดสิ บหกบาท)
(ภายหลั
งการ
เก้าแสนเก้
าหมื�นยนตามวาระที
เก้าพันเก้าร้อ� ยเก้
าสินทุ
บสองหุ
น้ ) มูลยค่นจํ
าทีา� ตนวน
ราไว้250,999,978.00
หุน้ ละ 1.00 บาท
� งบาท)
จากทุ
ยนเดิ มา
ลดทุ
นจดทะเบี
2) เป็
นจดทะเบี
บาท(หน�
(สองร้
อยห้
าสิ บนล้จดทะเบี
านเก้าแสนเก้
จํานวน
(หน��งร้อบริยหกสิ
บเอ็าดเนิล้นานเก้
�นเก้ญาเพิพั�นมทุเก้นาดัร้องกล่
ยแปดสิ
บหกบาท)
หมื
�นเก้า161,999,986.00
พันเก้าร้อยเจ็ดสิบาท
บแปดบาท)
ษทั จะดํ
การจัาแสนเก้
ดสรรหุาน้ หมืสามั
าว โดยมี
รายละเอี(ภายหลั
ยดดังนีง� การ
ลดทุนจดทะเบี ยนตามวาระที� 2) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิ บล้านเก้าแสนเก้า
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 40,499,996 หุ ้น (สี� สิบล้านสี� แสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหก
หมื�นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บแปดบาท) บริ ษทั จะดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี�
หุน้ ) มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หน�� งบาท) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที�
(1) จัถืดอสรรหุ
น้ สามัOffering)
ญเพิ�มทุน(รายละเอี
จํานวน 40,499,996
หุ ้น� งที(สี�ส� ส่ งิ บมาด้
ล้าวนสี
อยู่ (Rights
ยดปรากฏตามสิ
ยลํ� แาสนเก้
ดับที� า�)หมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหก
หุน้ ) มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หน�� งบาท) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที�
(2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ�มทุนจํานวน 40,499,996 หุ น้ (สี� สิบล้านสี� แสนเก้าหมื�นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหก
ถืออยู่ (Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� �)
หุ น้ ) มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หน�� งบาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะ
(2) ซืจัด� อสรรหุ
น้ สามั
ญเพิ�มษทุทั นครั
จํา�นวน
น้ (สี� สกิ บบั ล้ผูาถ้นสี
�นเก้� อาหุพัน้ นสามั
เก้าร้ญอเพิยเก้�มทุาสินบและ
หก
หุ น้ สามั
ญของบริ
งที� 1 40,499,996
ที� ออกและจัดหุสรรให้
ือหุ� แน้ สนเก้
เดิมทีาหมื
� จองซื
หุ น้ ร)ับมูการจั
ลค่าทีดสรร
�ตราไว้
หุ้นละ 1.00(รายละเอี
บาท (หน�ย� งดปรากฏตามสิ
บาท) เพื�อรองรั
สิทาธิดัตบามใบสํ
ได้
(PHOL-W1)
มาด้วยลํ
ที� �) าคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะ
� งที�บส่งการใช้
ซื� อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั�งที� 1 ที� ออกและจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมที� จองซื� อหุ ้นสามัญเพิ�มทุนและ
(3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ� มทุนจํานวน 8,00,��� หุ ้น (แปดล้านหุ ้น) มูลค่าที� ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หน�� ง
ได้รับการจัดสรร (PHOL-W1) (รายละเอียดปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� �)
บาท) เพื� อรองรั บการใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที� ออกและ
(3) จัจัดดสรรให้
สรรหุ ้นแสามั
ญเพิ� มทุนจํานวนกงานของบริ
8,00,��� หุษ้นทั และบริ
(แปดล้
)ประชุ
มูล� งค่ทีมา� ที1วิ�สต(ESOP-Warrant)
ราไว้
(หน�ยด� ง
ก่กรรมการและพนั
หนังสืษานหุ
อทั เชิย่้อนญยครั
ามัญผูหถ้ ุ น้ ือละ
หุ น้ 1.00
ครั�(รายละเอี
งทีบาท
� 1/2559
บาท)
เพื� อรองรั
สิทาดัธิบขทีองผู
ปรากฏตามสิ
มาด้วยลํ
� �) ถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที� ออกและ
� งที�สบ่ งการใช้
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยครั�งที� 1 (ESOP-Warrant) (รายละเอียด
ความเห็นคณะกรรมการ
ปรากฏตามสิ�คณะกรรมการบริ
งที�ส่งมาด้วยลําดับษทีทั � �)เห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� 1/2559 อนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที�ระบุขา้ งต้น
วาระที� 10

เร�� องอ��น ๆ (ถ้ ามี)
หลังจากเสร็ จสิ� นการพิจารณาเรื� อ10
งต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เพื�อให้เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี บริ ษทั จะไม่มีการพิจารณาเรื� องอื�นที�ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม แต่จะมีการเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ�มเติมได้ ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นที10
�เกี�ยวข้องหรื อไม่เกี�ยวข้องกับวาระประชุมในครั�งนี�

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1/2559
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1/2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� 1/2559 อนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ�มทุนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที�ระบุขา้ งต้น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� 1/2559 อนุมตั ิ
การจั
วาระทีดสรรหุ
� 10 น้ สามัเร�ญ� อเพิงอ��ม�นทุนๆ ของบริ
(ถ้ ามี) ษทั ตามรายละเอียดที�ระบุขา้ งต้น
หลังจากเสร็ จสิ� นการพิจารณาเรื� องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เพื�อให้เป็ นไปตามหลักการ
วาระที
งอ�ษ�นทั ๆจะไม่
(ถ้ ามีม)ีการพิจารณาเรื� องอื�นที�ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม แต่จะมีการเปิ ดโอกาส
กํากับดู� แ10ลกิจการทีเร��ด�ี อบริ
หลั�มงเติจากเสร็
การพินจประเด็
ารณาเรืนที� อ�เงต่
งๆตามระเบี
ม เพื�อมให้
เป็ น� งนีไปตามหลั
กการ
�ยวข้องกับวาระประชุ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ
มได้ ไม่จสิว� นา่ จะเป็
กี�ยาวข้
องหรื อไม่ยเกีบวาระการประชุ
ในครั
�
กํากับดูแลกิจการที�ดี บริ ษทั จะไม่มีการพิจารณาเรื� องอื�นที�ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม แต่จะมีการเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ
นประเด็
ไม่เกี�ยวข้าร่อวงกัมประชุ
บวาระประชุ
อนึ�ม� งเติบริมได้
ษทั ไม่
ได้วกา่ าํ จะเป็
หนดรายชื
� อผูนถ้ ทีือ�เหุกี�ยน้ วข้
ที�มอีสงหรื
ิ ทธิอในการเข้
มวิสามัมญในครั
ผูถ้ ือ�หุงนีน้ � ครั�งที� 1/2559
(Record Date) คือ วันที� 4 สิ งหาคม 2559 และรวบรวมรายชื� อผูถ้ ือหุ น้ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่ ง
� ง บริ
ได้กาํ หนดรายชื
หุ น้ ที�ม� งทีีสิ�มทีกธิารแก้
ในการเข้
ามัญดผูทะเบี
ถ้ ือหุ น้ ยน)
ครั�คืงทีอ� 1/2559
พระราชบัญญัติหลัอนึ
กทรั
พย์ษแทั ละตลาดหลั
กทรัพ� อย์ผูถ้ ือ(รวมทั
ไขเพิาร่�มวเติมประชุ
ม) (วัมนวิปิสดสมุ
วันที� 5
(Record
สิ งหาคม Date)
2559 คือ วันที� 4 สิ งหาคม 2559 และรวบรวมรายชื� อผูถ้ ือหุ น้ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติ ม) (วันปิ ดสมุดทะเบี ยน) คื อ วันที� 5
สิ งหาคม 2559 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที�ดงั กล่าว โดยบริ ษทั จะ
เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่ วมประชุมตั�งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าจะถึงกําหนดเวลาประชุม
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที�ดงั กล่าว โดยบริ ษทั จะ
หากผูยนเพื
ถ้ ื อหุ�อ้นเข้ท่าร่านใดที
� ประสงค์
ี� จะแต่
งตั�งบุนาฬิ
คคลอื
� นเข้าร่าจะถึ
วมประชุ
ม และออกเสีมยงแทนในการ
เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบี
วมประชุ
มตั�งแต่ทเวลา
12.00
กา จนกว่
งกําหนดเวลาประชุ
ประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 8 ที�แนบมา
หากผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดที
� ประสงค์
ี� จะแต่
บุ คคลอื
� นเข้� จาะเข้
ร่ วมประชุ
ม และออกเสี
นี� (บริ ษทั จัดเตรี ยมอากรแสตมป์
20 บาทให้
) สําทหรั
บผูร้ งับตั�งมอบฉั
นทะที
าร่ วมประชุ
มจะต้องนํยางแทนในการ
เอกสารหรื อ
่ งมาด้
ประชุ
ม โปรดกรอกข้
อความและลงลายมื
สื อมอบฉันทะ
ข.)ในสิ
ตามสิ
� 8 ที�แนบมา
หลักฐานเพื
�อแสดงตนในการเข้
าร่ วมประชุอมชื�ผูอถในหนั
้ ือหุน้ งตามรายละเอี
ยดที(แบบ
�แจ้งไว้
วยลํวยลํ
าดับาดัทีบ� 7ทีและส่
งมอบ
� งที� ง�สที่ ง�สมาด้
นีต่�อ(บริ
ษทั าจัทีด�ขเตรี
ยมอากรแสตมป์
บาทให้
สําหรัมบก่ผูอร้ นผู
ับมอบฉั
นทะที
� จะเข้าร่าวร่มประชุ
วมประชุ
เจ้าหน้
องบริ
ษทั ที�จุดลงทะเบี20ยนหน้
าห้อ) งประชุ
ร้ ับมอบฉั
นทะเข้
ม มจะต้องนําเอกสารหรื อ
หลักฐานเพื�อแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดที�แจ้งไว้ในสิ� งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 7 และส่ งมอบ
ต่อเจ้าหน้าที�ของบริสํษาหรั
ทั ทีบ�จผูุดถลงทะเบี
ห้อนงประชุ
มก่อนผูร้ ับมอบฉั
ม ในประเทศไทยเป็ น
้ ือหุ น้ ทีย�เป็นหน้
นผูล้ างทุ
ต่างประเทศและแต่
งตั�งนคัทะเข้
สโตเดีาร่ยวนมประชุ
(Custodian)
ผู ้รั บ ฝากและดู แ ลหุ ้ น สามารถดาวน์ โ หลดแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. ได้ที� ห น้ า เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(www.pdgth.com)สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที�เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู ้รั บ ฝากและดู แ ลหุ ้ น สามารถดาวน์ โ หลดแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. ได้ที� ห น้ า เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(www.pdgth.com)เพื�อเป็ นการรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที� ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความใน
�อเป็ นการรั
กษาสิ
ธิ และผลประโยชน์
ของผู
ือานหนึ
หุ น้ ในกรณี
ที� ผถู ้ ือหุรน้้ ับไม่มอบฉั
สามารถเข้าร่ วมประชุมง
หนังสื อมอบฉันทะเพืและเลื
อกระบุ
ชื�อทกรรมการอิ
สระของบริ
ษทั ท่ถ้ หนั
งสื อ� งเชิท่ญานใด
ประชุเป็มนผู
วิสามัญผูถ้ ือหุนน้ ทะครัและโปรดส่
� งที� 1/2559
ด้หนั
วยตนเองได้
วามประสงค์
จะมอบฉันทะให้ก�รรมการอิ
สระของบริ
ลงมติแทนส่ งโปรดกรอกข้
ความใน
งสื อมอบฉันและมี
ทะดังคกล่
าวพร้อมเอกสารประกอบไปที
บริ ษทั ผลธั
ญญะ จํากัษดทั (มหาชน)
มายัง เลขานุกอารบริ
ษทั /
หนั
อมอบฉันทะ
กระบุหมู
ชื�อ่ 3กรรมการอิ
ระของบริ ษทั อ.ลํ
ท่านหนึ
� งท่จ.ปทุ
านใดมเป็ธานี
นผูร12150
้ ับมอบฉั
นทะถและโปรดส่
สํานังกสืงานเลขานุ
การและเลื
เลขทีอ� 1/11
ถ.ลําลูกกาสต.ลาดสวาย
าลูกกา
และให้
ึงบริ ษทั ก่อนง
หนั
นทะดั
งกล่จัากวพร้
มเอกสารประกอบไปที
� บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ส่ งมายัง เลขานุการบริ ษทั /
วันทีงสื� 27อมอบฉั
สิ งหาคม
2559
เป็ นอพระคุ
ณยิ�ง
หากท่านมีขอ้ สงสัย หรื อคําถามเกี�ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที�สาํ นักงานเลขานุการ
โทร. 02-791-0100 ต่อ 151 หรื อ 206 ในเวลาทําการ หรื อส่ งอีเมล์มาที� ir@pdgth.com หรื อ cs@pdgth.com
11

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
11

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1/2559
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1/2559
สํานักงานเลขานุ การ เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และให้ถึงบริ ษทั ก่อน
สํวันานัทีก� 27งานเลขานุ
าร เลขที
หมู่ณ3 ยิถ.ลํ
สิ งหาคมก2559
จักเป็� 1/11
นพระคุ
�ง าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และให้ถึงบริ ษทั ก่อน
วันที� 27 สิ งหาคม 2559 จักเป็ นพระคุณยิ�ง
หากท่านมีขอ้ สงสัย หรื อคําถามเกี�ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที�สาํ นักงานเลขานุการ
�ยวกัอบส่การมอบฉั
านมีหรืขออ้ สงสั
หรื อคําถามเกี
ทะ สามารถสอบถามได้
ที�สาํ นักงานเลขานุการ
โทร. 02-791-0100หากท่
ต่อ 151
206ยในเวลาทํ
าการ หรื
งอีเมล์มาทีน� ir@pdgth.com
หรื อ cs@pdgth.com
โทร. 02-791-0100 ต่อ 151 หรื อ 206 ในเวลาทําการ หรื อส่ งอีเมล์มาที� ir@pdgth.com หรื อ cs@pdgth.com
ขอแสดงความนับถือ
บถือ ษทั
โดยมติขอแสดงความนั
ของคณะกรรมการบริ
ของคณะกรรมการบริ
ษทั
บริโดยมติ
ษทั ผลธั
ญญะ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ศาสตราจารย์
ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ:
หมายเหตุ
: ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุ ม
1. บริ
1. และหนั
บริ ษทั ได้งสืเผยแพร่
งสื อบนเว็
เชิ ญประชุ
ฉบับษภาษาไทยและภาษาอั
พร้วอนั มเอกสารประกอบการประชุ
อมอบฉัหนนัทะ
บไซต์มของบริ
ทั ( www.pdgth.comงกฤษ
) ตั�งแต่
ที� 8 สิ งหาคม 2559 แล้ว ทั�งนีม�
และหนังสืงกล่
อมอบฉั
ทะ บบนเว็
บไซต์
วนั ที� 8 มสิวิงสหาคม
เอกสารดั
าวเป็ นนฉบั
เดี ยวกั
นกับขทีองบริ
�จะจัดษส่ทั ง(ให้www.pdgth.com
ผูถ้ ือหุ น้ ที� มีสิทธิ)เข้ตัา� งร่แต่
วมประชุ
ามัญผู2559
ถ้ ือหุแล้
้น วครัทั� � งงนีที�
เอกสารดังกล่าวเป็ นฉบับเดี ยวกันกับที�จะจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นที� มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที�
1/2559
1/2559
2. กรณี
ผถู ้ ือหุ น้ มีคาํ ถามเกี�ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระหรื อข้อมูลอื�นๆ ของบริ ษทั ท่านสามารถส่ งคําถามมายัง
2. บริ
กรณีษทัผเป็
ถู ้ ือนหุการล่
น้ มีควาํ งหน้
ถามเกีาก่�ยอวกั
อมูลในแต่
อข้งอผ่มูาลนช่
อื�นอๆงทาง
ของบริ
ท่า� :นสามารถส่
งคําถามมายัง
นวับนข้ประชุ
มผูถ้ ือลหุะวาระหรื
น้ ได้ โดยส่
ดังต่ษอทั ไปนี
นการล่
วงหน้าก่อนวันหรืประชุ
มผูถ้ ือหุ น้ ได้ โดยส่ งผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี�:xบริ ษทั อีเป็เมลล์
: cs@pdgth.com
อ ir@pdgth.com
xx อีไปรษณี
เมลล์: ยcs@pdgth.com
อ ir@pdgth.com
ล์ งทะเบียน หรื อหรืซองตอบกลั
บที�ส่งพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
x เลขานุ
ไปรษณีการบริ
ยล์ งทะเบี
อซองตอบกลั
ษทั /ยสํนานัหรืกงานเลขานุ
การบที�ส่งพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
เลขานุ
ารบริญษญะทั /จํสําากันัดก(มหาชน)
งานเลขานุการ
บริ
ษทั กผลธั
บริ ษทั � 1/11
ผลธัหมู
ญญะ
จํากัาดลูก(มหาชน)
่ 3 ถ.ลํ
เลขที
กา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เลขที
1/11 หมู
าลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลําถ้ ลูือกหุกาน้ จ.ปทุ
(กรุ ณ� าระบุ
ชื�อ ่ ที3�อถ.ลํ
ยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ ของผู
เพื�อให้มธานี
บริ ษท12150
ั สามารถติดต่อกลับได้)
(กรุ ณาระบุชื�อ ที�อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผูถ้ ือหุน้ เพื�อให้บริ ษทั สามารถติดต่อกลับได้)
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